……….…………………………..…………

................, dnia ..................

(Imię, Nazwisko)

……………….……………………..………
(adres miejsca stałego pobytu z kodem pocztowym)

……………………….………………..……
……………………………….……..………
(adres do korespondencji z kodem pocztowym)

……………………….………………..……
……………….……………………..………
(tel. kontaktowy)

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI

Z SIEDZIBĄ W RADOMIU
Proszę o zarejestrowanie niŜej wymienionej broni palnej nabytej na podstawie
pozwolenia wydanego w celach: ochrony osobistej / łowieckich / sportowych / rekonstrukcji
historycznych / kolekcjonerskich / pamiątkowych / szkoleniowych - (niepotrzebne skreślić)
………………………………………………………………………………………………….
/rodzaj broni, marka, kaliber, numer broni/

………………………………………………………………………………………………….
Zakupionej: ……………………………………………………………………………………..
/nazwa sklepu, miejscowość lub dane osoby sprzedającej/
Jednocześnie oświadczam, Ŝe posiadam warunki do przechowywania broni i amunicji zgodne
z § 5. 1. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie
przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji /Dz. U. z 2014 r. poz. 1224/, w myśl
którego broń i amunicję naleŜy przechowywać w urządzeniach spełniających wymagania co najmniej
klasy S1 według normy PN-EN 14450 (Osoby, które uzyskały pozwolenie na broń przed wejściem w Ŝycie
wyŜej cyt. rozporządzenia tj. przed 01.10.2014 r. mają obowiązek dostosować sposób przechowywania broni
i amunicji do wymogów, o których mowa powyŜej: 1) w terminie 5 lat od dnia wejścia w Ŝycie wyŜej wym.
rozp.; 2) z dniem uzyskania nowego pozwolenia na broń - w przypadku uzyskania nowego pozwolenia na broń
wydanego po dniu wejścia w Ŝycie wyŜej wym. rozporządzenia. Do tego czasu mogą przechowywać broń palną
i amunicję w kasecie metalowej na trwałe przymocowanej do elementów konstrukcyjnych budynku lub
metalowej szafie albo sejfie posiadającej(ym) zamek atestowany (§ 5 rozp. MSWiA z dn. 03.04.2000 r.
w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz.U. z 2000 r. Nr 27 poz. 343).

…..……………………………….
/własnoręczny podpis/
POUCZENIE:
Aby wniosek był skuteczny naleŜy do niego załączyć:
- oryginał faktury VAT wystawionej przez sklep lub oryginał umowy kupna/sprzedaŜy broni jeśli została nabyta
na rynku wtórnym. UWAGA jeśli wartość broni nabytej na rynku wtórnym wynosi powyŜej 1000 zł.
kupujący przed rejestracją broni w KWP zgłasza się z umową kupna-sprzedaŜy do właściwego dla siebie
urzędu skarbowego celem jej opodatkowania.
- „Legitymacja Posiadacza Broni” lub ksiąŜeczka „Pozwolenie na Broń” (nie dotyczy osób rejestrujących
pierwszy egzemplarz broni i nie posiadających jeszcze tego dokumentu) – celem dokonania wpisu nowego
egzemplarza broni.
PoniŜej wypełnia pracownik Wydziału Postępowań Administracyjnych
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarejestrowano dnia: …………………………..
Legitymacja Posiadacza Broni: Seria ………… Numer …………………….…..………

